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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Pichová Marie
Pichová Miroslava
Vojtěchová Drahomíra
Možišová Hedvika
Medková Marie
Dvořáček Karel

Hořičky
Chlístov
Hořičky
Křižanov
Hořičky
Hořičky

83 let
83 let
83 let
82 let
81 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KANALIZACE – 6.díl
Vážení spoluobčané,
začal nový školní rok a kanalizace se dostává do poslední fáze výstavby. S ohledem na čerpání
dovolené pracovníky stavební firmy se mírně zpozdily probíhající práce, ale v současné době jsou opět
v plném proudu. Jejich postup je nejvíce viditelný na čistírně odpadních vod. Spodní stavba je již osazena
technologií a zděná nástavba bude postupně ukončena. Poslední objekty kanalizace umístěné před
čistírnou byly osazeny do země. Jedná se o čerpací stanici a vírový separátor, který nás trochu potrápil při
instalaci díky své hmotnosti a vzdálenosti od kraje silnice. Proto se usazení neuskutečnilo hned na první
pokus, ale bylo nutné povolat větší jeřáb. Tato zařízení před čistírnou slouží k řízení nátoku splaškových
vod do ČOV. Do poloviny září budou provedeny přerušené práce na stoce od horní bytovky směrem
k vodojemu, a tak bude dokončena i celá stoka. Tím se zvýší stavební tempo na jednotlivých stokách tak,
aby hlavní práce byly provedeny do příchodu zimy. Čekají nás náročné úseky výstavby v zatáčkách pod
Hořičkami a práce na stoce od Hýblových směrem k hřišti. U obou pokládek kanalizace dojde k
významnějšímu omezení silniční dopravy. Prosím tedy všechny spoluobčany o trpělivost při projíždění
těchto úseků.
K poslednímu prázdninovému dni jsme podali žádost poskytovateli dotace na proplacení poloviny
částky. Před proplacením finančního obnosu bude prováděna podrobná kontrola vedení stavby a ostatních
dosud provedených administrativních úkonů. Po proplacení části dotace bude finanční obnos neprodleně
odeslán poskytovateli úvěru. Tím bude splněna polovina závazku Obce Hořičky k bankovnímu ústavu.
I nadále musím chválit dodavatelskou firmu, která fakturovala částku za skutečně provedené práce
v souladu s dodržením rozpočtové kázně. Nejsou tedy opět žádné více nebo méně práce.
Při této příležitosti bych chtěl také poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci akce pro děti „Za
pokladem loupežníka Lotranda“ a tradičním rozloučení s prázdninami, které letos pokračovalo
sousedským posezením.
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týden_ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Stoka
X X X
Stoka F1 š1 – š8
X X X X X X
parta 1
asfaltování
X X X
Vyústní objekty
X X X X
Stoka A
X X X
Stoka E bytovka - vodojem X X
parta 2 Stoka B2
X X X
Stoka B
X X X X
Stoka C1
X X X X X X X X
parta 3 ČOV
X X X X X X X X X X X X X
Opět jsme blíže k realizaci akce „Rekonstrukce průtahu Hořiček“. Jedná se o úsek od bytovky
k zatáčkám pod Hořičkami. Celou akci provází i náročná investiční akce odkanalizování dešťových vod.
Realizace by se měla uskutečnit, pokud vše proběhne bez komplikací, příští rok. Podrobnosti bude
projednávat zastupitelstvo obce na veřejném zasedání.
Na závěr přeji všem školákům hodně studijních úspěchů, rodičům a učitelům pevné nervy, stavbě co
nejteplejší podzim a nám ostatním příjemné babí léto.
Jiří Lorenc, starosta
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
►Škola bude zahajovat předběžně s počtem 103 žáků. Tito žáci budou umístěni v 7 třídách. Prvňáci
budou samostatně a jejich třídní učitelkou bude Mgr. Lenka Hejková, 2. a 5. ročník bude spojen a rovněž
bude spojen ještě 3. a 4. ročník. Na druhém stupni školy samozřejmě budou jednotlivé ročníky
samostatně. Pedagogický sbor nezaznamenal žádnou změnu.
►Do školy nám nastoupí 15 nových prvňáků a odešlo nám 17 deváťáků. Několik žáků z důvodů změn
rodinné situace změní školu, na druhé straně k nám nastoupí do různých ročníků 5 nových žáků.
►Ukončili jsme projekt EU peníze školám. Můžeme oznámit, že každá třída školy je vybavena
interaktivní tabulí připojenou k počítači s internetem (máme celkem 7 tabulí). Zároveň dodávám, že
technika je ve škole hodně využívaná a zvyšuje úroveň vzdělávání.
►Od letošního roku jsme upravili náš školní vzdělávací program. Asi největší změnou je zavedení
druhého povinného cizího jazyka od 6. ročníku (pozn.: žáci se tedy od 3. ročníku učí angličtinu a od 6.
ročníku i ruštinu).
►Významným posunem kupředu byla pro 2. stupeň školy výměna oken a akumulačních kamen ve dvou
třídách. Ve třídách byly rovněž opraveny omítky a bylo vymalováno. Ve výměně dalších oken bychom
rádi pokračovali i v následujících letech.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
►Během letošním hlavních prázdnin byla školka v provozu do 12.7., poté byla 6 týdnů uzavřena a její
provoz byl obnoven 26.8.
►Podařilo se nám zvýšit kapacitu školky z 25 na 28 dětí. Této hraniční hodnoty bylo dosaženo
stavebními úpravami sociálního zařízení, změnou šatny a hlavně již loni provedenou úpravou v organizaci
poledního odpočinku. Myslím si, že organizace poledního odpočinku vychází vstříc potřebám rodičů.
►Školku bude letos navštěvovat 28 dětí. K zápisu do školky se přihlásilo 13 dětí, ze kterých jsme byli
schopni přijmout 10 (odešlo 7 předškoláků + 3 místa po zvýšení kapacity).
►Personální obsazení školky zůstává beze změn.
►Zápis pro školní rok 2014/2015 proběhne 14.5. a 15.5.2014. V letošním roce máme 14 předškoláků.
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
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POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Křižanov, Mečov 18.9.2013 (středa)

16:25 - 16:40 hod

(křižovatka k Posadovu)

Hořičky, Chlístov 19.9.2013 (čtvrtek) 17:00 - 17:30 hod
(parkoviště před obecním úřadem)

Vakcinace je povinná u psů starších tří měsíců, poplatek 100,- Kč bude hrazen ihned
při úkonu. Očkovací průkaz s sebou !!!!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE


V minulém zpravodaji jsem psal o úklidu obce. Jenomže nic nejde samo. Samo se nepohrabe,
samo se neposeče, samo se nenatře. A většinou se sám o brigádu ani nikdo nepřihlásí, a tak
nám docházejí pracovní síly, které by udržovaly Hořičky krásné, čisté, úhledné. Téměř to
vypadá, jako by nebyla nezaměstnanost a že všichni mají peněz jako želez. Chtěli bychom
touto cestou vyzvat naše spoluobčany, kteří mají dostatek volného času a rádi by si přivydělali
nějakou tu korunu, aby směle oslovili starostu a nabídnuli svou pracovní sílu. V současné době
se daří různé pomocné práce zajišťovat např. pomocí dětí nebo vnuků našich spoluobčanů,
kterým není jedno, jak naše vesnička vypadá. Občas to doma dostanou i „rozkazem“. Je mi ale
trochu smutno, že se i u nás najdou jedinci, kteří, bez znalosti věci, zaslepeně kritizují a nešetří
slovy: prominenti, protekce, trafika. Rozhodně by bylo větším přínosem, pokud by si navlékli
montérky, vzali koště a po práci klidně natáhnuli ruku, na kterou by dostali odpovídající
obnos…



Výmluvný obrázek jsem nalezl na internetu a používají ho v mnoha
obcích, aby jednoznačně dali najevo všem podomním prodejcům, jak se
staví k jejich „supervýhodným“ nabídkám. Vzhledem k tomu, že i u nás
byl opět zaznamenán zvýšený výskyt takovýchto „lovců“, chtěli bychom
vás před nimi opakovaně varovat. Jejich vynalézavost nezná hranic,
argumentace je brilantnější, drzost stále větší. Jenom ta výhodnost se
jaksi vytrácí…



Svatby, svatby a zase svatby. Hořičky se, díky
své poloze a zejména krásnému prostředí vily
Barbora s nezapomenutelným výhledem do
kraje, začínají stávat baštou svatebčanů z blízkého i vzdáleného okolí. Do příštího vydání
zpravodaje bychom chtěli připravit statistiku i
zajímavosti ze svatebních obřadů od r. 2007
až dosud a věřte, že bude o čem psát. Dříve
tolik rozšířené oddavky v obřadní síni jsou na
úbytě, a tak nervózně očekáváme požadavek
na svatbu třeba v horkovzdušném balónu. ☺
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FEJETON POD ČAROU:
POTRAVINOVÁ BANKA
Při nedávném nákupu potravin mne napadla „revoluční“ myšlenka. Investoři všude ve světě ve
velkém nakupují tu zlato, jindy zase měď, bavlnu nebo ropu Brent. Vstupují ovšem do značného rizika,
protože ceny komodit jsou jako na houpačce. Jeden den jim příjemně vydělávají a druhý den jsou
v nemilosrdné ztrátě. Světová ekonomika je nevyzpytatelná, ovšem ta naše je zdrojem bezpracných zisků.
Neznám jedinou potravinu v našich obchodech, jejíž cena by za poslední roky nevzrostla o desítky
procent. A jsme u jádra pudla. Má-li našinec nějakou tu volnou tisícovku, hnedle s ní běží do kampeličky,
kde mu jí zhodnotí „královským“ úrokem 0,1 až 1,5%. Chyba lávky, pane ministře financí. Tudy cesta
k osobní prosperitě nevede. Investice do krabice rýže s nárůstem ceny o 20%, to si zaslouží naši
pozornost. A co takhle broskvový kompot nebo sterilizovaný hrášek? Díky vzdálenému datumu spotřeby
se jedná o pravé investiční žně. Naopak nákup většího množství zeleniny, sýrů nebo krájeného salámu by
zrealizoval pouze ekonomický pomatenec.
České garáže či sklepy by se tak mohly stát „velkoobchodními“ sklady. Mnozí by obětovali i pokoj pro
hosty, kde by postel nahradily kartóny slunečnicového oleje. Od tohoto je již jen krůček k výměnnému
obchodu a vzniku internetových stránek www.burza.potravin.cz . Mohli bychom se tam např. dočíst:
„Vyměním pět kilogramů dlouhozrnné rýže (trvanlivost do 06/2015) za čtyři plechovky broskvového
kompotu (a´ 400 gramů).“
Teorie potravinové banky vychází z úvahy, že jídlo potřebuje každý a často. Movitější z nás by sice
mohli investovat do nákupu obytného karavanu nebo dvouramenného rypadla Hitachi ASTACO ZX 70,
jejichž cena bude také zřejmě meziročně stoupat, ovšem inzerát: „Vyměním obytný vůz ARCA M725
v základní výbavě za rypadlo Hitachi s plnou nádrží“ by zřejmě nepatřil k nejčtenějším.
Role současných bank by se tak scvrknula na pouhé úložiště výplaty, důchodu nebo podpory
v nezaměstnanosti. Mírný profit by mohly získat leda tak za platby složenek. Ostatní peníze by byly ihned
vybrány a obratem vloženy do „potravinové“ banky k zúročení.
Že to zní jako hloupost a utopie? Samozřejmě, ovšem jako téma pro hospodské řeči nebo získání
základů ekonomického uvažování na některých typech škol si to dovedu představit…
(mn)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 25.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OÚ, nebo je
zasílejte e-mailem na adresu neumann@horicky.cz . Autorem příspěvků označených (mn) je M.Neumann. Počet výtisků - 222 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

4

